
 

 

Zápisnica zo zasadania Rady školy pri Evanjelickej základnej škole 
 

 

Dátum a miesto zasadania:  2.2.2022 

     Online, z dôvodu pandemických opatrení. 

 

Zapisovateľ:    Martin Demko 

 

Prítomní:    Mária Šebestová – predseda rady školy 

     Eva Adamove – člen 

     Martin Demko – člen 

     Silvia Dinžíková – Mojzsisová - člen 

     Eva Kolesárová - člen 

     Ondrej Majling - člen 

     Pavol Pavlovič - člen 

     Nina Vaškovičová – člen 

 

Neprítomní – ospravedlnení: Vladimír Daniš – člen 

     Janko Svetlík - člen 

     Radomír Vařák – člen 

 

Hostia:    Simona Danišová – riaditeľka EZŠ 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

PROGRAM: 

 

1) Privítanie členov, otvorenie zasadania Rady školy pri Evanjelickej základnej 

škole (ďalej iba „rada školy“) a hlasovanie o programe 

2) Informatívna časť prezentovaná predsedom rady školy 

3) Tvorba Štatútu rady školy pri Evanjelickej základnej škole 

4) Komunikácia voči majiteľovi budovy EZŠ 

5) Návrh harmonogramu pre zasadnutia rady školy pre šk. rok 2021/2022 

 

 

DISKUSIA K JEDNOTLIVÝM BODOM PROGRAMU: 

 

1) Odsúhlasenie programu zasadnutia: 

i. Hlasovali za:  8 

ii. Hlasovali proti: 0 

iii. Zdržali sa:  0 

 

2) Informatívna časť prezentovaná predsedom rady školy: 

i. Dňa 28.1.2022 bola zriaďovateľom EZŠ zastúpeným predsedníctvom Západného 

dištriktu ECAV na Slovensku podpísaná zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia rady 

školy. Rada školy bola k 28.1.2022 ustanovená v zmysle platnej legislatívy. 

 



 

 

ii. V snahe o zvýšenie informovanosti a zefektívnenie komunikácie bude zriadený jeden 

spoločný email rady školy. Týmto bude zabezpečená informovanosť každého člena 

rady školy. Pán Pavlovič očakáva potvrdenie súhlasu zo strany každého člena rady 

školy z dôvodu jeho zaradenia do tejto komunikácie. 

 

3) Tvorba Štatútu rady školy pri Evanjelickej základnej škole: 

i. Predseda rady školy sa zúčastnil školenia Slovenskej komory učiteľov, na tému 

„metodika k zriadeniu štatútu rady školy, naplnenie požiadaviek z pohľadu 

legislatívy a iných požiadaviek vyplývajúc zo štatútu“. 

 

ii. Na zasadnutie rady školy bol predložený návrh štatútu rady školy, ktorý bol 

následne podrobne preštudovaný a prediskutovaný všetkými prítomnými členmi. 

Jednotlivé články a body štatútu boli upravené a prispôsobené pre potreby 

a charakter EZŠ. Odsúhlasené znenie bude zverejnené na web stránke školy 

https://ezs.ba/o-skole/rada-skoly/zapisnice/ . 

 

iii. Hlasovanie o finálnej podobe štatútu rady školy: 

i. Hlasovali za:  8 

ii. Hlasovali proti: 0 

iii. Zdržali sa:  0 

 

4) Komunikácia s majiteľom budovy EZŠ: 

i. Členovia rady školy odsúhlasili znenie listu, ktorým požiada rada školy majiteľa 

budovy o stretnutie s radou školy na tému určenia výšky nájmu pre školský rok 

2022/2023 a ďalšiu spoluprácu. V prípade priaznivej pandemickej situácie sa bude 

konať stretnutie na pôde EZŠ, alebo na pôde majiteľa budovy. V prípade 

nepriaznivej pandemickej situácie sa bude konať online stretnutie. 

 

5) Návrh harmonogramu pre zasadnutia rady školy pre šk. rok 2021/2022 

i. Pani Šebestová navrhne a rozpošle členom rady školy niekoľko termínov 

zasadnutia rady školy v školskom roku 2021/2022, po odsúhlasení termínov členmi 

rady školy budú tieto zverejnené na web stránke EZŠ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Martin Demko     Ondrej Majling    Mária Šebestová  

  zapisovateľ       podpredseda rady školy            predseda rady školy  

 

 

 

 

https://ezs.ba/o-skole/rada-skoly/zapisnice/


Rada školy pri Evanjelickej základnej škole, Palisády 57, 811 06 Bratislava 

Zastúpená: Mgr. Mária Šebestová, štatutár, sebestova.ba@gmail.com 

  

 

Cirkevný zbor ECAV na Slovensku  

Bratislava – Staré mesto 

Mgr. Anna Polcková a  

Ing. Ján Králik 

predsedníctvo CZ 

Konventná 11 

811 03 Bratislava 

 

 

 

 

Vec: Žiadosť o stretnutie – pozvanie na zasadnutie Rady školy 

 

 

 Vážená pani farárka, vážený pán dozorca, 

 

 dovoľujeme si Vám oznámiť, že po voľbách a ustanovujúcom zasadnutí bola dňa 28. 

januára 2022 ustanovená Rada školy pri Evanjelickej základnej škole.  

 V nadväznosti na Váš list zo dňa 27. septembra 2021, v ktorom ste prejavili záujem 

o stretnutie s Radou školy a v súvislosti s pretrvávajúcou situáciou týkajúcou sa prenájmu 

budovy na Palisádach 57 pre účely užívania Evanjelickou základnou školou, si Vás dovoľujeme 

pozvať na zasadnutie Rady školy. 

 Prosíme Vás o oznámenie termínu stretnutia v rámci mesiaca február (ideálne aspoň 

dvoch, v pracovný deň po 16:30 hod.), ktorý by bol pre Vás vyhovujúci na stretnutie sa s Radou 

školy. Následne, po odsúhlasení väčšiny členov Rady školy, by bol stanovený definit ívny 

termín stretnutia. 

 

 Za odpoveď vopred ďakujem. 

 

 S pozdravom, 

 

        Mgr. Mária Šebestová 

         predseda Rady školy 

 

 

V Bratislave, 1. februára 2022 

mailto:sebestova.ba@gmail.com

